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ANEXA 4

     ________________                                     ______________________
    | Stema unit ăŃii |                                  | Anexa nr. 4           |
    | administrativ- |                                  | Model 2006 ITL - 004 |
    | teritoriale    |                                  |______________________|
    |                |
    |                |
    |________________|

                                   ROMÂNIA
                      Comuna/Ora şul/Municipiul/sectorul
                  Denumirea compartimentului de spe cialitate

                                                 Nr . ...../data elib. .../20..

    Codul de identificare fiscal ă: ...............
    Adres ă/Cont IBAN/tel/fax

                              DECIZIE DE IMPUNERE
                                 anul 20..
pentru stabilirea impozitului pe teren, în cazul pe rsoanelor fizice, datorat în 
temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  modific ările şi complet ările 
ulterioare

    NR. DE ROL NOMINAL UNIC ....................... ........

    D-lui/D-nei ................................, i dentificat( ă) prin actul de 
identitate ....., seria ....., nr. ................  CNP .................., 
domiciliat( ă) în ROMÂNIA/................., jude Ńul .................., codul po ştal 
..............., municipiul/ora şul/comuna ........................., satul/sectorul  
................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. 
...., ap. ...., pentru terenul/terenurile situat ă(e) la adresele:
    1. comuna/ora şul/municipiul ............................... satul /sectorul 
.................., str. ................ nr. ....,  REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., 
TIPUL ........, VOL ........., POZI łIA NR. ............., situat în
 _              _
|_| intravilan/|_| extravilan

    2. comuna/ora şul/municipiul ............................... satul /sectorul 
.................., str. ................ nr. ....,  REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., 
TIPUL ........, VOL ........., POZI łIA NR. ............., situat în
 _              _
|_| intravilan/|_| extravilan

    3. comuna/ora şul/municipiul ............................... satul /sectorul 
.................., str. ................ nr. ....,  REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., 
TIPUL ........, VOL ........., POZI łIA NR. ............., situat în
 _              _
|_| intravilan/|_| extravilan

    4. comuna/ora şul/municipiul ............................... satul /sectorul 
.................., str. ................ nr. ....,  REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., 
TIPUL ........, VOL ........., POZI łIA NR. ............., situat în
 _              _
|_| intravilan/|_| extravilan

    5. comuna/ora şul/municipiul ............................... satul /sectorul 
.................., str. ................ nr. ....,  REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., 
TIPUL ........, VOL ........., POZI łIA NR. ............., situat în
 _              _
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|_| intravilan/|_| extravilan

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/20 03 privind Codul fiscal, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2 003 privind Codul fiscal, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare şi a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur ă fiscal ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare se stabilesc 
următoarele obliga Ńii de plat ă fa Ńă de bugetul local al 
comunei/ora şului/municipiului/sectorului ...................... ...............:
 __________________________________________________ ____________________________
| Terenul/terenurile | Impozit datorat (lei RON)  |  Termene de plat ă           |
|____________________|____________________________| ____________________________|
| 1                  |                            |                             |
|____________________|____________________________|                             |
| 2                  |                            |                             |
|____________________|____________________________|                             |
| 3                  |                            |                             |
|____________________|____________________________|                             |
| 4                  |                            |                             |
|____________________|____________________________|                             |
| 5                  |                            |                             |
|____________________|____________________________|                             |
| Total impozit      |                            |                             |
|____________________|____________________________| ____________________________|

    Pentru neachitarea impozitului pân ă la termenele ar ătate mai sus, se vor calcula 
accesorii pân ă la data pl ăŃii.
    Prezentul titlu de crean Ńă devine titlu executoriu în condi Ńiile legii.
    Împotriva m ăsurilor dispuse prin prezenta se poate face contest aŃie, care se 
depune în termen de 30 zile de la comunicare, la or ganul fiscal emitent.

                          Conduc ătorul organului fiscal
                          ......................... ....
                           (prenume, nume şi ştampil ă)

                                                Înt ocmit azi data ...........,
                                                    ..........................
                                                    (func Ńia, prenume şi nume)

    Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
    Prenume şi nume .............................,
    CNP ..........................................
    B.I./C.I.P./C.I. serie ... nr. ...............
    Semn ătur ă contribuabil _______________________
    Data __/__/__ sau
    Nr. şi data confirm ării de primire:
    ______________________________________________
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